


 Voorwoord 

Bij emigreren naar het buitenland komt veel kijken. Een emigratie naar een land binnen Europa 
zoals Spanje, Duitsland, Frankrijk of Italië gaat nog wel. Maar als je gaat emigreren naar 
Amerika, Australië of Canada dan komt er veel bij de emigratie kijken. 

Kosten van emigreren 

Uiteindelijk is emigreren veel werk en moet je rekenen op kosten. Naast de kosten voor het 
verhuizen naar het buitenland, heb je een boel opstartkosten bij een emigratie. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

         Wat doe je met je auto, exporteren of een nieuwe kopen na de emigratie? 

         Past al je meubilair ook bij je nieuwe huis, of heb je toch wat nieuws nodig? 

         Een internationale verhuizer kost altijd aardig wat geld. 

         Reiskosten. 

         Koop je meteen een huis als je gaat emigreren, dan zit je met de kosten koper. 

         Het is vaak even zoeken naar de meest efficiënte manier om je levensonderhoud in te 
richten. 

         Inschrijvingen voor diverse officiële documenten zoals paspoort, verblijfsvergunning en 
rijbewijs. 

Afhankelijk of je via een makelaar in het buitenland direct een huis koopt, en of je veel spullen 
moet verhuizen of alles nieuw wilt kopen als je bent geëmigreerd, kun je rekenen op een 
kostenpost van tussen tenminste 2.000 en 25.000 euro aan kosten. 

Als je gaat emigreren en gaat werken in het buitenland, dan kun je ook rekening houden met 
een periode zonder inkomen. 

Emigreren en werken of emigreren en pensioen 

Waar je rekening mee houden bij het emigreren als je gaat werken, zijn net andere zaken dan 
wanneer je gaat emigreren met je pensioen. 

Ga je met pensioen emigreren, dan valt de stress van het zoeken van werk helemaal weg. Denk 
er wel aan dat het prettig is om de taal onder de knie te krijgen, al is het maar de basis. Ga je 
werken in het buitenland en besluit je te emigreren, dan komt er meer bij kijken. Denk aan het 
goed onder de knie hebben van de taal, een solliciteren en op sollicitatie gaan, naast alle 
andere keuzes die je moet maken bij de emigratie. 

Emigreren en eigen bedrijf opstarten 

Misschien wil je wel emigreren en een bed & breakfast, eigen restaurant of ander eigen bedrijf 
starten. Dit is voor veel mensen een droom die ze al lang nastreven. Helaas vertrekken te veel 
mensen met het idee iets te openen wat vanzelf gaat lopen. Weinig horeca ervaring, de taal 
niet voldoende kunnen spreken en een krap budget zijn de ingrediënten van een mislukking. 
Maar zonder mislukkingen was de mens ook nooit op de maan geweest! 



 Werken in het buitenland 

Als je wilt emigreren en werk gaat zoeken om je inkomen te genereren, 
dan staat je in de meeste landen een behoorlijke uitdaging te wachten. 
Zeker met de hoge werkloosheid in vele landen, liggen de vacatures niet 
voor het oprapen. Wat betreft werkvergunningen is het in Europa prettig 
geregeld. Emigreer je naar een EU land (als EU inzittende), dan hoef je je 
om vergunningen geen zorgen te maken. Ga je buiten Europa dan wordt 
het een wat grotere uitdaging. Soms kom je zelfs voor een kip-ei probleem 
te staan, waarbij je eerst werk nodig hebt voor je een vergunning krijgt. 

Maar zonder vergunning neemt niemand je aan.   
 
In veel EU landen moet je je wel registreren voor je kunt werken. Zo heb je in Spanje een NIE 
nummer nodig, en in Nederland een burger service nummer (het voormalige sofi nummer). 
Begin tijdig met deze aanvraag, het kan soms even duren voor al het papierwerk geregeld is. 

Het vinden van werk in het buitenland is vaak niet eenvoudig, en zeker niet vanuit Nederland. Je 
zult in de meeste gevallen naar het land van bestemming toe moeten om werk te zoeken en te 
solliciteren. Zorg ervoor dat je de taal degelijk spreekt, anders is de kans kleiner dat je 
aangenomen zult worden. 

Vacatures op internet 

Er zijn een in vrijwel alle landen een aantal zeer handige websites die kunnen helpen bij het 
zoeken naar werk. Zo is Monsterboard internationaal actief, maar kun je via Google ook vrij 
eenvoudig een aantal lokale varianten vinden. 

Wat ook goed kan werken, is om op een Nederlandstalig forum (gerelateerd aan de plaats waar 
je heen wilt), om werk in te vragen. Landgenoten helpen elkaar graag, en hebben ook ooit voor 
dezelfde uitdaging gestaan. 

Vacatures via uitzendbureaus 

Een andere bron om in het buitenland te kunnen gaan werken, zijn uitzendbureaus. Het 
voordeel is dat veel uitzendbureaus wel ervaring hebben met internationale werknemers. 
Echter geldt ook hier weer dat je kansen vele malen groter zijn als je de taal goed beheerst. 

Vacatures via arbeidsbureaus 

De meeste landen hebben naast commerciele uitzendbureaus ook nationale instituten voor de 
werkgelegenheid. In veel landen duurt het wat langer voor je relevante vacatures aangeboden 
krijgt. Vaak is het ook mogelijk om je online in te schrijven als werkzoekende. 

  



 Vacatures in de krant 

De krant is nog steeds in veel landen een goed medium om naar werk te zoeken. Vooral in het 
weekend vindt je veel vacatures, en sommige kranten hebben zelfs complete bijlages gericht op 
de banenmarkt. 

 

Werk vinden in het buitenland via je netwerk 

Netwerken kan sterk in je voordeel werken. Heb je bekenden in het land waar je naartoe 
emigreert, twijfel niet om ze te contacteren ook al wonen ze aan de andere kant van het land. 
Veel vacatures worden via via ingevuld en helemaal als je ergens getipt kan worden is dat een 
uitstekende kans. 

 

Tip: Het vinden van een baan in het buitenland is een kwestie van volhouden, laat je zeker niet 
bij de eerste afwijzing uit het veld slaan!  



In het buitenland solliciteren 

Voor je kunt solliciteren, zoek je eerst een vacature en schrijf je een CV met 
sollicitatiebrief. In vrijwel elk land zijn er andere gebruiken en kent men een 
andere opbouw van de sollicitatiebrief. Doe hier goed onderzoek naar. 
Werkgevers vinden het prettig als je je laat blijken dat je op de hoogte bent 
van de verschillen, en niet de foutjes die kenmerkend zijn voor immigranten. 

Sollicitatiebrief 

Sollicitatiebrieven zien er in vrijwel elk land anders uit. In het ene land schrijft men zeer 
formeel, in het andere land vindt men een informele toon gepaster. Ook de opbouw en de 
aanhef zijn zaken waar je echt even onderzoek naar moet doen, want hiermee kun je echt 
negatief de toon zetten. 

Als je op afstand solliciteert maar toch een gesprek wilt uitlokken, suggereer om een eerste 
kennismaking via Skype te doen. 

Curriculum Vitae 

Voor de opbouw van het cv er zijn in sommige landen strikte regels, maar in de meeste landen 
is de opbouw redelijk naar eigen inzicht. Mocht je al een ervaring in het buitenland hebben die 
ook nog relevant is, benadruk deze. Je hoeft meestal geen kopieën van diploma's mee te 
sturen, al kun je dit vooraf wel even checken. Voor het meesturen van een pasfoto geldt 
hetzelfde. 

TIP: Je zou kunnen zoeken op internet naar voorbeeld CV's uit dat land. 

Nederlandse termen 

Houd bij het schrijven van je CV goed in het achterhoofd dat niet alle termen hetzelfde zijn. 
Hier geldt: beter een keer te veel iets opgezocht, dan een misinterpretatie van je toekomstig 
werkgever! 

 Selectieprocedure & sollicitatiegesprek 

Ga ervan uit dat je lang moet wachten op een reactie op je sollicitatie. Wordt 
je uitgenodigd, verdiep jezelf dan goed in het bedrijf. Vergeet niet vast wat 
jargontaal te leren. 

Onthoud goed dat je gezien zal worden als buitenlander. Het kan handig zijn 
om te laten blijken dat je de verschillen tussen de (werk-)culturen kent en er 
enthousiast over bent. Als het goed aanvoelt, kun je gerust aan de interviewer 

vragen of die ook wel eens in het buitenland heeft gewoond. Zeker als dat voor hem/haar een 
leuke tijd was, zal dit een positieve sfeer brengen. 

Zoals bij elke sollicitatie is het handig om je voor te bereiden op vragen. De oorspronkelijke 
vacature kan daarbij helpen. Bedenk ook vast argumenten voor bepaalde zwakke punten en het 
feit dat je de taal wellicht nog niet volledig machtig bent. 



Diploma’s 

Als je een baan gaat zoeken in het buitenland, stel je waarschijnlijk een 
CV op. Maar welke naam hebben je diploma's in het land waar je 
naartoe emigreert, en hoe worden ze daar gewaardeerd? In een 
sollicitatiegesprek zul je wellicht je diploma's moeten laten zien, maar 
die zijn nog in het Nederlands... 

Zo heeft elk land haar eigen instanties waar je moet zijn voor vertaling en omzetting. 

Diplomabeschrijving 

Een diplomabeschrijving is een beschrijving van een Nederlands diploma, opgesteld in het 
Engels of lokale taal. Hiermee wordt het diploma duidelijker voor een toekomstige werkgever. 
Dit vergroot je kans op een baan of studie in het buitenland. 

Een diplomabeschrijving is niet een letterlijke vertaling van het diploma. De belangrijkste 
gegevens over je gevolgde opleiding en het behaalde diploma staan erop vermeldt. Verder 
wordt uitgelegd hoe het Nederlandse onderwijs werkt. Ook staat er een inschatting bij met 
welk diploma in het aangegeven land, jouw diploma vergelijkbaar is. 

Diploma uit het hoger onderwijs: vmbo-t, havo of vwo 

Heb je een diploma behaald van een reguliere opleiding van bovenstaande niveau's? Dan kan je 
bij de afdeling onderwijsvergelijking van de Nuffic, een op naam gestelde beschrijving van je 
opleiding en diploma aanvragen. 

Per diploma bedragen de kosten € 75,-. Let er op dat het gemiddeld zo'n vier weken duurt 
voordat een diplomabeschrijving klaar is. 

Middelbare opleidingen: mavo, mulo, lbo, vbo 

Voor deze opleidingen heb je een diplomawaardering nodig. Deze kun je aanvragen bij de IB-
Groep, afdeling diplomawaardering. Internetsite: www.ib-groep.nl 

Oude diploma's: lbo, vbo, mulo, hbs en mms 

Voor deze diploma's heb je een statusverklaring nodig. Een statusverklaring geeft inzicht in het 
niveau van de opleiding die je hebt afgerond. Een statusverklaring wordt afgegeven voor 
opleidingen die zijn erkend door het ministerie van OCW. 

Je kunt ook een uitgebreide verklaring aanvragen. Hierin staat in welke vakken je eindexamen 
gedaan hebt. 

Een statusverklaring vraag je aan bij DUO, voorheen de IB-Groep. 

  

http://www.ib-groep.nl/


MBO opleidingen 

Voor je mbo diploma moet je een certificaatsupplement aanvragen. Dit is een 
diplomabeschrijving van de Nederlandse mbo-opleiding. 

Met deze informatie krijgen werkgevers een beeld van je gevolgde opleiding en niveau. Voor 
opleidingen die gestart zijn na 1997, kun je gratis een certificaatsupplement downloaden van 
de website nlnrp.nl. Voor een certificaatsupplement van oude diploma's en een 
certificaatsupplement op naam moet je betalen; deze vraag je aan bij Colo. 

Erkenning voor diploma 

Als je erkenning van je diploma nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen is het handig 
om de erkenning aan te vragen via de in dat land verantwoordelijke instantie. In veel gevallen 
geeft Google je antwoord welke dat is, zoniet probeer het dan op internetfora. 

Heb je erkenning nodig voor een studie, dan moet je dit vaak aanvragen. Voordat dit geregeld is 
kan er een tijd overheen gaan, begin hier dus op tijd mee.  

Diploma laten legaliseren 

Legalisatie van je diploma betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) je Nederlandse diploma erkent. Dit houdt in dat ze worden gewaarmerkt zodat men in 
het land waar je heen verhuisd bent, weet dat ze echt en erkend zijn. Het legaliseren van 
Nederlandse diploma's wordt gedaan door DUO, voorheen Informatie Beheer Groep (IB-
Groep), afdeling Diploma-erkenning en legalisatie. 

Tel. + 31 50 599 80 36  

Ook basisschoolrapporten kunnen door DUO worden gelegaliseerd. De waarde van je 
Nederlandse diploma in het buitenland wordt bepaald in het desbetreffende land. 

Vrije beroepen 

Voor vrije beroepen zoals advocaat, architect, (dieren)arts, dokter, notaris en tandarts, kun je je 
ook rechtstreeks tot beroepsorganisaties wenden. 

Vertaling diploma's 

Je werkgever zal waarschijnlijk niet veel begrijpen van je Nederlandse diploma. Het zelf vertalen 
van je diploma is niet officieel, dat moet een beëdigd tolk/vertaler doen. Wellicht is dit niet in 
jouw branche het geval, en kun je je deze moeite en kosten besparen. Even uitzoeken dus. 

Vertalers rekenen vaak een bepaald bedrag per vertaald woord. Hoe uitgebreider, hoe meer 
kosten dus. 

Europass 

Om aan je nieuwe school, universiteit of werkgever te laten zien welke 
kwalificaties je hebt, kun je ook een Europass aanvragen. Europass is een set 



documenten waarmee je op een heldere manier je vaardigheden kunt vastleggen. De basis van 
Europass is je CV. Deze kun je naar wens aanvullen met documenten over taalvaardigheid, 
internationale stages en diploma's. Het resultaat is een overzichtelijke presentatie, waarmee je 
je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

 

Welke diploma naar welke instantie 

 Tot slot een overzicht die duidelijk maakt voor welk diploma je bij welke Nederlandse instantie 
moet zijn: 

 



 Woning kopen in het buitenland 

Bij het kopen van een woning in het buitenland komt, net als bij het vinden 
van een baan, aardig wat kijken. Het is verstandig om bij de aankoop van een 
huis de hulp in te schakelen van een makelaar en in veel gevallen ook 
een advocaat. 

 

Woning kopen in het buitenland 

Ga je emigreren en heb je de beslissing genomen om een woning te kopen? Zorg ervoor dat je 
alle benodigde documenten en vergunningen op orde krijgt. Natuurlijk is het het aantrekklijkst 
om op de lokale Funda rond te gaan kijken, maar als je in een biedproces zit en je papieren zijn 
nog niet geregeld dan kan dat slapeloze nachten opleveren. Sommige aanvragen kunnen een 
aantal weken duren, je kunt daar dus beter op tijd mee beginnen. 

Spreek je de taal redelijk tot goed, dan zou je in feite het meeste rondom de koop van een 
woning in het buitenland zelf voor elkaar kunnen krijgen. Zo niet, dan is het verstandig om zo 
snel mogelijk een adviseur of makelaar in te schakelen die je in het traject kan begeleiden. Kies 
iemand waarbij het gevoel goed is, en liefst veel ervaring heeft. Ook met buitenlanders. 

Tip: In sommige landen is het slim om een advocaat tijdig uitzoeken wie volgens het 
eigendomsregister officieel eigenaar is van de woning. Doe dit ook weer niet te lang van te 
voren, anders kan er in de tussentijd alweer een nieuwe eigenaar zijn gekomen. 

Onderhandelen tijdens de koop van de woning in het buitenland 

Met goed onderhandelen tijdens het koopproces, kun je veel geld overhouden. Zoals bijna 
overal is de kennis van vraag en aanbod belangrijk om te weten. Probeer daarom vooraf al 
achter de volgende vragen te komen: 

         Wat is de gemiddelde prijs per vierkante meter in het gebied? 

         Hoe lang staan de woningen in de regio gemiddeld te koop? 

         Staan er veel woningen te koop?  

         Woont er vooral lokale bevolking in de buurt, of fungeren de woningen als vakantiehuizen 
of een mix van nationaliteiten? 

Met de opgedane kennis kun je realistischer onderhandelen, en bovendien refereren naar 
andere woningen. Daardoor sta je een stuk sterker. 

  

Woning reserveren  

Ben je een huis tegengekomen die (bijna) voldoet aan je wensen? Vaak kun je dan een 
reservering of een optie nemen op de woning. In het ene land werkt het anders dan in het 
andere land, maar voor je beeldvorming is het toch goed om dit in je op te nemen. Je kunt 
natuurlijk ook aan contacten of je eigen makelaar vragen hoe het zit. 

 Zo komt het voor dat je een bepaald bedrag aan moet betalen als reservering. Dat bedrag 
varieert van een paar honderd, tot een paar duizend euro. 



Mocht je een aanbetaling moeten doen, dan is het verstandig om in het contract op te nemen 
dat als de verkoper zich terugtrekt, hij het bedrag aan jou schuldig is. 

Tip: Zorg altijd voor een contract van de reservering, met handtekeningen van alle betrokken 
partijen. Laat je niet afschepen met dat "het wel goed zit". Je zult niet de eerste zijn die op basis 
van goed vertrouwen geld verliest... Het kopen van een woning in het buitenland is niet zomaar 
iets. 

Voorlopig koopcontract 

Doorgaans is de volgende stap na het reserveren het tekenen van een voorlopig koopcontract. 
Dit kan ook een voorlopige overeenkomst zijn die je met de verkopende makelaar opstelt. Je 
kunt ook een notaris inschakelen. Als je nog niet zeker weet of je de betaling rond gaat krijgen, 
kun je afspreken met de verkoper dat je nog van de koop af mag zien. Dat moet dan heel 
uitdrukkelijk in de overeenkomst staan.  

Koopcontract tekenen 

Besluit je het huis definitief te willen kopen en accepteert de verkoper het bod? Dan wordt het 
koopcontract gemaakt. Hierin worden alle partijen vermeldt. In elk land zijn er andere 
gebruiken tijdens het tekenen van het koopcontract. Je doet er verstandig aan je hierin te 
verdiepen of iemand in de arm te nemen die je bijstaat. 

 

De levering, de sleutels... 

Een laatste kritisch rondje door de woning is meestal gebruikelijk. Als je de woning met 
inventaris overneemt, check of er niet ineens zaken ontbreken. Denk aan de gasflessen, 
onderdelen uit de keuken en natuurlijk alle setjes sleutels. 

Achteraf op dit soort zaken terugkomen is lastig. Controleren is in dit geval beter dan 
vertrouwen, ook al kom je daarmee misschien achterdochtig of onvriendelijk over. 

Inschrijven bij de gemeente in kadaster 

Zodra de koop van de woning rond is moet je bij de gemeente ingeschreven worden. Dit moet 
je soms zelf doen, in andere gevallen zorgt de notaris hiervoor. Vanaf dat moment wordt je 
belastingplichtig indien er een onroerend goedbelasting geldt. 

  

  



Buitenlandse makelaar  

Als je een huis wilt kopen in het buitenland dan heb je een makelaar nodig. In 
plaats van vertrouwen op de tips van je vrienden, buren of familie moet je 
een keuze maken vanaf het nulpunt. Hoe vind je een geschikte makelaar die 
je kunt vertrouwen? In veel landen zit de wereld van de makelaar anders in 

elkaar. In elk land zijn er goede en slechte makelaars, en helaas zeggen certificaten en diploma’s 
niet overal evenveel. Toch zijn er indicatoren waar je op kunt vertrouwen. 

Een goede makelaar in het buitenland 

Om te beginnen kun je uitzoeken of de makelaar al veel zaken heeft gedaan. Dat zegt over het 
algemeen iets over de betrouwbaarheid. Dat er heel veel huizen in de etalage van de makelaar 
hangen hoeft niets te zeggen, in sommige landen kunnen huizen namelijk bij meerdere 
makelaars tegelijkertijd in de verkoop staan. 

Googlen op zijn naam of op de naam van het kantoor levert ook vaak informatie op. Zoek ook 
eens gericht op fora.  

Er geldt een simpele regel. Als je de makelaar niet vertrouwt, doe geen zaken met hem. Ook al 
lijkt hij zo’n buitenkansje voor je te hebben. Eigenlijk zou je juist door dat buitenkansje nog 
meer op je hoede moeten zijn. 

In veel landen kun je controleren of de makelaar aangesloten is bij een organisatie. Nogmaals, 
dit is zeker geen garantie maar is puur indicatief. In veel landen is de makelaardij een vrij 
beroep geworden, wat jammer genoeg de kwaliteit niet altijd ten goede is gekomen. 

Controleer of de makelaar.. 

Heb je een leuke woning gevonden? Ga dan voor je een bod uitbrengt eerst na of de makelaar: 

         Een schriftelijke opdracht voor de verkoop van het huis heeft 

         Aantoonbare ervaring heeft 

         Een een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft 

         Een goed en betrouwbaar gevoel geeft 

Systeem van makelaars 

Het systeem werkt in veel landen anders dan je gewend bent. De belangrijkste dingen die 
anders kunnen zijn staan hieronder opgesomd: 

         In sommige landen nemen makelaars elkaars woningaanbod over (en verhogen de prijzen). 
Dat verschil is hun uiteindelijke winst. Je kunt hetzelfde huis dus bij meerdere makelaars 
tegenkomen, met verschillende prijzen. 

        De huidige eigenaar van het huis bepaalt een bedrag waarvoor hij het huis wil verkopen. De 
makelaar in verkoopt het huis voor meer geld, het verschil is voor hem. 

        Niet alle huizen die te koop zijn, zijn te vinden. In sommige landen moet je er zelfs voor bij 
de notaris aankloppen. 

 

http://latravia.com/guide/nl-NL/spain/59/huis-verhuren


Courtage 

De premie van de makelaars is in weinig landen wettelijk vastgelegd. De courtages verschillen 
enorm, dus onderzoeken wie de beste prijsafspraken heeft kan een hoop geld schelen. In 
principe wordt de courtage door de verkoper betaald aan de makelaar, maar uiteindelijk 
worden die kosten vaak in de prijs van het huis opgenomen. 

De bijkomende kosten 

Bij de aankoop van een huis in het buitenland moet je, net als in Nederland, in de meeste 
gevallen rekenen op bijkomende kosten van rond de 10 % van de aankoopprijs. Hieronder 
vallen: 

 
Tip: Denk eraan dat je voor de koop van een huis in het buitenland, vaak een officieel 
document nodig hebt. Vergeet niet om die bijtijds aan te vragen, dit is doorgaans een vast 
onderdeel bij het emigreren. 

http://latravia.com/nl-NL/spain/9/huis-kopen-spanje


 Tips bij bezichtigen 

Het bezichtigen is een van de belangrijkste momenten in het koopproces. Je gaat 
immers op basis van een bezichtiging bepalen of je de woning koopt of niet. Ga 
vooral effectief te werk. Een bezichtiging in het buitenland is veel duurder dan een 
bezichtiging in je eigen land, en kost bovendien meer tijd en moeite. 

  

Voorbereiding 

Een goede voorbereiding bepaalt of je bezichtigingreis effectief is. Een korte checklist waar je 
rekening mee moet houden: 

         Maak een agenda met een aantal bezichtigingen, maar plan er niet meer dan 3 op een dag. 

         Reserveer vooraf een auto. 

         Maak een lijst met telefoonnummers van personen die je eventueel nodig gaat hebben en 
print die uit, net als de adressen en details van de woningen die je gaat bezichtigen. 

         Maak een checklist en print deze meerdere keren zodat je die voor elk huis kunt invullen. 
(schrijf altijd direct op om welk huis het gaat!) 

Tip: Als je het overzichtelijk wilt houden, bundel dan alles in een map. Als je foto's wilt maken, 
vergeet dan niet de batterijen op te laden en een goede geheugenkaart mee te nemen. 

Verder kan het enorm helpen om bij voorbaat een aantal harde en zachte factoren op te 
stellen, oftewel een wensen en eisenpakket. Je zult dan sneller een goed of minder goed gevoel 
hebben bij een bezichtiging, en daar draait het uiteindelijk om. 

De bezichtiging 

Zorg ervoor dat je de bij de rit naar de woning goed oplet op de buurt. Het is prettig als de 
makelaar hier iets over kan vertellen en dingen kan laten zien. Soms willen makelaars dat je 
meekomt naar een woning die ze graag willen laten zien. Hoe meer de makelaar zijn best doet, 
hoe meer hij waarschijnlijk op de verkoop kan verdienen. Het is belangrijk dat je je daar bewust 
van bent. 

Eenmaal aangekomen bij de woning? Probeer de checklist goed na te lopen. Laat je vooral 
leiden door gezond verstand, en vooral niet door emoties of de eventuele druk van de 
makelaar. 

Meenemen 

Tijdens de bezichtiging moet je niet vergeten om mee te nemen: 

         Paspoort of identiteitsbewijs (rijbewijs is niet genoeg) 

         Belastingaanslag van het afgelopen jaar en loonstroken 

         In sommige landen is het handig om direct geld voor de reservering cq aanbetaling mee te 
nemen. Doe vooraf onderzoek, en vergeet niet dat je met veel geld op zak ook een prooi 
kunt zijn voor figuren met slechte bedoelingen. 



Woning huren  

In sommige gevallen kan het prettig zijn eerst een huis te huren voor je tot een 
koophuis overgaat. In de meeste landen is het niet zo moeilijk om huurhuizen te 
vinden. Ook al is het vinden van een geschikte huurwoning niet zo moeilijk, je 
kunt het maar beter voor de definitieve emigratie geregeld hebben. Een mooi 

voordeel van eerst huren is dat je zo de buurt beter leert kennen, en bovendien zekerder bent of 
je wel echt in dat land of gebied wilt wonen voor langere tijd. 

Huis huren  

Er zijn in een aantal manieren om aan een huurwoning te komen. De makkelijkste manier in de 
meeste landen is tegenwoordig toch wel via het internet, tenzij je naar een minder ontwikkeld 
land emigreert.  

Manieren om aan een huurwoning te komen: 

 Zoek de lokale marktplaats.nl op en plaats een advertentie 

 Zoek op fora 

 Laat een agency voor je zoeken. Vaak is dit wel de duurste manier 

In sommige landen worden overal advertentiebriefjes opgehangen in de buurt van het huis dat 
ze willen verhuren. Die worden dan geplakt op lantaarnpalen, verkeersborden en gevels, of 
stoppen ze onder ruitenwissers van auto's. Als je weet in welke buurt je een huis wilt huren dan 
zou je op zoek kunnen gaan naar dat soort briefjes. 

Contract tekenen voor een huurhuis  

Je gaat een huis huren in het buitenland, en het is dus logisch dat de huurovereenkomst in het 
andere taal is opgesteld. Dat zorgt ervoor dat als je de taal nog niet helemaal machtig bent dat 
je in een mindere positie bent. Idealiter vraag je een bekende om hulp of regel je iemand die je 
tegen betaling helpt met het uitleggen van het contract. 

Als je gaat huren via een serieus kantoor, dan is men altijd wel genegen een beknopte vertaling 
te maken, zodat je in ieder geval begrijpt welke verplichtingen je aangaat. Een 
huurovereenkomst bevat veel specifieke termen die je wellicht niet kent. Het is wel belangrijk 
om te weten waar je voor tekent, dus vraag wat iets betekent als je het niet begrijpt. Waar je in 
ieder geval op moet letten: 

         Is er een inventarislijst en klopt die? Werken de apparaten die hierop staan naar behoren? 
Zijn er foto´s gemaakt van het interieur? 

         Zijn de gemeenschappelijke kosten (servicekosten) en de vastgoedbelasting bij de huur 
inbegrepen? 

         Zijn alle rekeningen van gas, water en elektra uit het verleden voldaan? (leveranciers zijn in 
sommige landen vlot met afsluiten) 

         Je tekent vaak dat je de woning ontvangen hebt in perfecte staat. Controleer dit. 

         Met hoeveel procent mag de eigenaar de huur jaarlijks verhogen? Controleer of dit 
vermeld wordt. 



Borg  

Wat heb je normaal gesproken nodig om een woning in te kunnen huren? 

         Kopie geldig legitimatiebewijs (altijd het origineel meenemen) 

         Gegevens inkomen (loonstrook, werkgeversverklaring, etc.) 

         Eén maand huur 

Het is gebruikelijk dat je een het huis dat je wilt huren, reserveert als je er pas over een paar 
weken in kunt. De eigenaar van de woning moet het huurhuis van de markt halen en moet hij 
wel heel goed van vertrouwen zijn als hij dit doet zonder enige aanbetaling. 

De aanbetaling is in de regel gelijk aan de gestelde borgsom, maar één maand huur wordt over 
het algemeen door elke eigenaar als aanbetaling geaccepteerd. Zorg ervoor dat deze 
aanbetaling wordt vastgelegd in een reserveringsovereenkomst waar de overeengekomen 
huurvoorwaarden reeds in staan vermeld. Ga nooit akkoord met een kwitantie! Een kwitantie 
geeft alleen aan dat er betaald is, maar niet onder welke voorwaarden. 

  

 



 Advocaat 

Een advocaat is niet altijd noodzakelijk om in te schakelen. Je neemt dan echter wel een risico. 
Het is belangrijk om te weten dat er niet zo veel rechten en plichten zijn in sommige landen. Een 
verkoper heeft soms bijvoorbeeld geen meldingsplicht van verborgen gebreken, en in sommige 
landen heb je als koper zelfs een onderzoeksplicht! Heb je eenmaal een foute transactie 
uitgevoerd, is het heel moeilijk om die weer ongedaan te maken. Daarom is het zeker aan te 
raden om een goede advocaat te zoeken. Het voelt misschien als een overbodige uitgave, maar 
het valt mee als je bekijkt wat je zou kunnen verliezen bij een foute inschatting. 

Een notaris heeft in sommige landen een hele beperkte rol. Zo heeft hij soms niet eens 
onderzoeksplicht om te controleren of alles correct is waarvoor getekend wordt. Daar heb je de 
advocaat dus voor nodig. 

Werkzaamheden van de advocaat 

De belangrijkste zaken die je via de advocaat wilt afdekken zijn 

         Het nagaan of er geen schulden liggen op de woning of de grond. 

 Controle van het bestemmingsplan bij de gemeente. 

         Opstellen of controleren van de (voorlopige) koopovereenkomst. 

         Controleren van de notariële akte. 

         Het inschrijven in de registers. 

         Toeziend oog dat het kadaster de geregistreerde akte retourneert. 

         Toeziend oog op het hele proces; ontbreekt er iets, gaat alles volgens de wet, welke 
valkuilen moet je vermijden. Wellicht heeft hij nog tips om minder belasting te betalen. 

Tot slot kan je advocaat je helpen bij al je belastingplichten die je krijgt. Grote naheffingen zijn 
niet leuk, dat kan een advocaat voor je voorkomen. Wil je zeker zijn van je zaak? Schakel een 
advocaat in. 

  

http://latravia.com/guide/nl-NL/spain/57/notaris


  

Verblijfsvergunning  

Vroeger had je een verblijfsvergunning nodig, zelfs in Europese landen. 
Deze verblijfsvergunning is tegenwoordig niet meer nodig als je EU 
inzittende bent. Een inschrijving bij de gemeente en eventueel het hebben 
van een NIE nummer is voldoende. Wil je echter naar Amerika of Australie, 

dan staat je een heel ander proces te wachten. Men verstrekt niet zomaar een visum of 
greencard. 

Toeristenvisum 

Vaak is het mogelijk om op basis van toeristenvisum een aantal weken of zelfs maanden in een 
land te verblijven. Vaak is dat genoeg om in de voorbereidingsfase heen en weer te gaan voor 
bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of huizenjacht. 

Doorlooptijd en hulp 

Het kan vaak heel lang duren om een visum te regelen als je je ergens permanent wilt vestigen. 

In Europa levert dit als EU ingezetene nauwelijks problemen op, maar zodra je het verder op 

zoekt dan loop je toch vaak tegen een bureaucratische muur op. Zelfs als je financieel 

onafhankelijk bent en je zaakjes goed op orde hebt, is dat zeker nog geen garantie dat het gaat 

lukken. 

In veel landen zitten er bureaus die je kunnen helpen, tegen betaling, om aan een visum te 

komen. Ze bereiden je voor op de vragen die je in interviews krijgt en zorgen ervoor dat het 

hele proces van indienen van stukken gesmeerd loopt. Het is treurig, maar in sommige landen 

ontkom je er niet aan steekpenningen te betalen.

http://latravia.com/guide/nl-NL/spain/19/bijzondere-documenten


  

De taal leren 

De voertaal in het land waar je naartoe emigreert is in de meeste 
getallen niet je moedertaal. Dat betekent dat je zult moeten 
communiceren in een andere taal. Niet alleen met je buren, ook 
op je werk, op de sportclub en in de supermarkt. Als je verlegen 
aangelegd bent of je spreekt de taal simpelweg nog totaal niet, 
dan vormt dit best een gevaar voor het slagen van de emigratie. 
Het is aan te raden er alles op alles op te zetten om de taal goed 
machtig te worden. 

  

Een nieuwe taal leren 

Een nieuwe taal leren is vaak zeer waardevol. Het levert je nieuwe inzichten op, niet alleen over 
de nieuwe taal, maar vooral ook over je eigen. Het leren van een nieuwe taal wordt helaas door 
veel mensen onderschat. 

Het begin is vaak niet zo moeilijk. Veel woorden zijn te herleiden vanuit een taal die je al kent. 
Voor het begrijpen en spreken echt goed gaat, zul je flink wat tijd moeten investeren en 
moeten doorzetten. 

Hoe leer je efficiënt een nieuwe taal? 

Als je begint met het leren van een nieuwe taal is het verstandig om privé lessen te nemen of 
een taalcursus (online) te volgen. 

Zodra je de basis grammatica en basis woordenkennis beheerst, leer je het snelst door jezelf te 
dwingen om met de nieuwe taal bezig te zijn. In je thuisland kun je bijvoorbeeld: 

         Films kijken, soaps zijn nog beter 

         Muziek luisteren uit het land zelf 

         Tijdschriften of kinderboeken lezen 

         Mailen in de te leren taal 

Tip: Je zou kunnen overwegen een au-pair in huis te nemen. Zo zit je in een veilige omgeving en 
kun je ongedwongen de nieuwe taal gebruiken. 

Na de emigratie 

Als je eenmaal in je droomland bent, zorg ervoor dat je snel in contact komt met de lokale 
bevolking. Vrienden maken met je gebrekkige talenkennis is een uitdaging, sluit je daarom aan 
bij een vereniging, ga werken (eventueel vrijwilligerswerk) of ga naar een talenschool. 

Met het nuttigen van een beetje alcohol kom je wat losser en is het makkelijker om contacten 
te leggen. Belangrijk is om niet te verlegen te zijn, en vooral door te zetten. Iedereen kan een 
nieuwe taal leren! 

http://latravia.com/guide/nl-NL/spain/59/huis-verhuren


 Auto importeren 

Wil je als je gaat emigreren, je eigen auto exporteren? Of zie je het exporteren 
en importeren niet zitten en koop je ter plekke een nieuwe auto? Het is in ieder 
geval handig om te weten hoe het exporteren en importeren werkt en waar je 
moet zijn. In principe begint exporteren met het uitvoeren in je eigen land. Het 

komt neer op het invullen van een aantal formulieren en het inleveren van je nummerplaten. 
Het importeren is doorgaans minder moeite, al hangt dit af van de leeftijd van je auto en het 
land zelf. 

Kosten van het exporteren - importeren 

Voor het importeren van een auto betaal je vaak een percentage van de actuele waarde. Voor 
een nieuw voertuig ligt dit percentage vaak een stuk hoger. Daarnaast wordt vaak gekeken naar 
de motorinhoud; hoe krachtiger de motor hoe duurder het wordt. Soms wordt er onderscheid 
gemaakt tussen diesel en benzine motoren. 

 

Homologatieverklaring 

De Europese Commissie heeft bepaald dat EU-landen verplicht zijn om de registratie van 
voertuigen over te nemen, als deze afkomstig is uit een andere lidstaat. Dit betekent dat een 
homologatieverklaring niet langer nodig is om een voertuig in een ander EU-land op kenteken 
te zetten. De RDW geeft de verklaringen daarom ook niet langer af. 

Voor meer informatie of problemen verwijzen we door naar de website van de RDW: 
http://www.rdw.nl  

De RDW kan deze homologatiedocumenten verzorgen. Je kunt ze aanvragen met een 
aanvraagformulier van de RDW. 

Uitvoeren uit Nederland 

Als je je auto wilt uitvoeren uit Nederland moet je je wenden tot een RDW keuringstation, de 
dichtstbijzijnde vindt je op de site van het RDW. 

Bij het RDW heb je nodig: 

         Een legitimatiebewijs 

         Het bewijs dat de auto op jouw naam staat en het overschrijvingsbewijs van het 
kentekenbewijs. 

         De kentekenplaten van je voertuig 

Je moet ter plekke ook een formulier invullen. Je krijgt van de RDW 

         Het gestempelde deel II van het kentekenbewijs  

         Een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie (groen). Die moet je 
goed bewaren. 

Vanaf dat moment heb je geen verplichtingen meer zoals wegenbelasting, apk en verzekering. 

http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/auto/uitvoeren/procedures_in_het_land_van_bestemming.htm
http://www.rdw.nl/


Zodra de RDW de uitvoer goedkeurt, mag je niet meer op de openbare weg rijden. Je moet toch 
het land uit, dus vraag je een uitvoerkenteken aan. Die is twee weken geldig. Let op dat je hier 
wel een aparte verzekering voor nodig hebt! Ook moet het voertuig tijdens de reis zelf wel nog 
APK gekeurd zijn. 

De kosten die komen kijken bij het uitvoeren liggen rond de 25 euro. De kosten van de 
verzekering hangen af van de verzekeraar. 

Douaneformaliteiten 

Zodra je Nederland echt wilt verlaten met het voertuig, moet je een 'aangifte ten uitvoer' 
indienen. Dat kan bij het douanepunt van de RDW-keuringsstations of bij het douanekantoor in 
je woonplaats. 

   

Voor de aangifte van uitvoer heb je nodig: 

         De originele uitvoerverklaring (witte papier)  

         Het Voertuigbewijs en het afgestempelde Tenaamstellingsbewijs 

Uitvoer achteraf 

Ben je al naar het buitenland gereden en wil je achteraf gezien de auto toch importeren? Dat 
kan vanuit het buitenland. 

Je moet dan een schriftelijk verzoek naar de RDW in Veendam sturen. Dit verzoek bestaat uit: 

         Een kopie van een document met een verklaring van een officiële buitenlandse instantie 
die het voertuig registreert (een kopie van het nieuw afgegeven buitenlands 
kentekenbewijs is ook goed). 

         Het Nederlandse kentekenbewijs. 

         Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.  

Het duurt dan zo'n 10 werkdagen voor de registratie in Nederland is beëindigd. Aan deze 
schriftelijke procedure zijn verder geen kosten aan verbonden. 

Naar Nederland rijden 

Als je auto een buitenlands kenteken heeft en je nog in Nederland ingeschreven staat, kun je 
met die auto beter niet naar Nederland rijden. Als je betrapt wordt kun je een forse boete en 
naheffing krijgen. Het lijkt er dan namelijk op of je de wegenbelasting probeert te omzeilen. Je 
kunt wel een ontheffing aanvragen bij de belasting als je de auto gebruikt voor je eigen zaak in 
het buitenland. 

  

 

  

http://latravia.com/guide/nl-NL/spain/56/kosten-koper


Uitkeringen 

Als je gaat emigreren kan dat gevolgen hebben op je uitkering. Ieder 
land heeft haar eigen uitkeringen, regels en wetten. Om zeker te zijn 
wat er gebeurt met een bepaalde verzekering als je emigreert, kun je 
het beste contact opnemen met de uitkeringverstrekker. 

Binnen de EU zijn er behoorlijk wat verdragen gesloten waardoor veel 
uitkeringen doorlopen als je verhuist naar het Buitenland. Dit gaat om de EU landen en 
Zwitserland. 

Werkloosheidswet 
Als je een WW-uitkering hebt en naar het buitenland verhuist, dan stopt de uitkering. Als je 
binnen 6 maanden terug komt, dan kun je opnieuw gebruik maken van de WW-uitkering. 

Blijf je langer dan 6 maanden weg, dan komt het recht op de uitkering te vervallen. 

Uitkeringen die doorlopen in het buitenland 
Als je verhuist naar het buitenland, maar binnen de EU blijft dan blijf je altijd recht houden op 
de volgende uitkeringen: 

         Ziektewet 

         WAZO 

         WIA 

         WAO 

         WAZ 

Verhuis je buiten de EU, dan is het zaak om contact op te nemen met de verstrekker van de 
uitkering. 

 
Melding van vertrek 
Als je naar het buitenland vertrekt, moet je dit doorgaans uiterlijk 2 weken voor je vertrek 
doorgeven aan het UWV. 

Als je langer dan 4 weken in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld vakantie, dan moet je dit 
ook doorgeven. Dit moet je schriftelijk doen. In de brief moeten staan: datum van vertrek en 
eventueel bankrekeningnummer. Het kan zijn dat het UWV je oproept voor een herbeoordeling 
van je arbeidsongeschiktheid. Als je je niet houdt aan de meldingsplicht, dan kan het zijn dat 
UWV je uitkering (tijdelijk) stopzet. 

Wajong 
De Wajong uitkering wordt in principe beëindigd als je emigreert. De enige situatie wanneer je 
deze uitkering toch blijft ontvangen, is als: 

         Je naar het buitenland vertrekt voor een noodzakelijke medische behandeling. 

         Er in het buitenland meer kansen zijn op werkhervatting en reïntegratie. 

         Je verzorgers naar het buitenland verhuizen. 



AOW, ANW, AWBZ en kinderbijslag 
Als je in een ander EU land woont en een uitkering ontvangt, ben je niet langer verzekerd voor 
de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene 
Kinderbijslagswet (AKW). 

Dat betekent het volgende: 

         Je bouwt niet langer pensioen op voor de AOW. Reken op een pensioengat. (loopt op met 2 
% per jaar) 

         Mocht je komen te overlijden dan ontvangen je nabestaanden geen nabestaandenpensioen 

         Je ontvangt geen kinderbijslag meer 

Je kunt je wel vrijwillig verzekeren voor AOW of ANW bij het UWV. 

Werkloosheidsuitkering 
Normaalgesproken kan een werkloosheidsuitkering uit Nederland niet 
meegenomen worden naar een ander land, tenzij je daar een baan gaat zoeken. Er 
zijn een aantal restricties aan verbonden, duidelijkheid vindt je op de site van 
uwv.nl. Bij het uwv kun je ook het formulier E303 aanvragen.  

Binnen 7 dagen na aankomst moet je ingeschreven zijn bij het arbeidsbureau. Als 
je in het buitenland bent, dan houdt UWV premies en belastingen in op je 
uitkering. Je hoeft dus geen (extra) belastingen in het buitenland te betalen. 

Keer je binnen drie maanden terug, dan kan UWV de WW-uitkering voortzetten. Blijf je langer 
dan drie maanden weg, dan stopt de WW-uitkering. Om hier weer voor in aanmerking te 
komen, moet je eerst weer werken en aan de entree-eisen van de WW voldoen. 

Voor officiële informatie: uwv.nl 
 

Verplichtingen aan het UWV bij een uitkering 
Als je een uitkering van het UWV ontvangt in het buitenland heb je een aantal verplichtingen. 
Deze moet je opvolgen, anders loop je het risico dat de uitkering stopgezet wordt. 

De verplichtingen zijn te vinden op de site van het UWV. 

  

  

http://www.uwv.nl/particulieren/brochures/brochures/AG11000568.aspx


Slotwoord 

Hoeveel moeite het je ook kost, hoeveel onzekerheden je ook tegemoet gaat... Als je het gevoel 
hebt dat je goed voorbereid bent, dan kunnen we alleen maar aanraden echt de stap te zetten. 

Geniet ervan en wees verstandig! 

 

Veel succes & wijsheid toegewenst, 

Team Latravia.com 
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